
Miljøpakken 
Melhus 

kommune



Agenda:

• Konteksten – områdeplan for sentrum

• Langsiktig strategi for Melhus 

• «Knutepunktet»

• «En bro over …»

• Utfordringene og erfaringer



«Trønderske tettsteder er 
sørgelige saker. Melhus vil 
gjøre noe med det, men vil 
få trøbbel med å rette opp 
gamle feilgrep.»

«Stedet er bortimot et 
skrekkeksempel på dårlig 
planlegging.»

2017





Tiltak:

• Gang og sykkelveger:

o E6, Gaula, Sentrum, mot 
boligfelt 

• Utvikling av knutepunktet

• Fortetting

• Utvikling av skoleområdet

• Attraktivitet:

o Parker og torg 

o Turveier

o Folkehelsetrapp



«Langsiktig 
tiltaksplan 

miljøpakken -
Melhus 

kommune»

Vedtak politisk sak i 2021:

• Det antas at miljøpakketiltak i Nedre Melhus vil ha størst 
effekt.

• Kollektivknutepunktet i Melhus sentrum utvikles i tråd med 
intensjonene i vedtatt områdeplan.

• Det gjennomføres restriktive tiltak gjennom 
parkeringspolitikk og bilfrie soner.

• Det sikres gode gang og - sykkelløsninger og 
kollektivløsninger i Melhus sentrum, og mellom Melhus 
sentrum og nærliggende boligområder.

• Alle kommunens tettsteder utvikles med henblikk på gange 
og sykkel, snarveier, attraktivitet, trafikksikkerhet, fortetting 
og kollektivknutepunkt.



«Fortetting er ingen uproblematisk 
vei mot bærekraftige byer 
(Sandkjær Hanssen m.fl. 2015, 
PLAN 2018, Nordahl m.fl. 2019).»

2017

2022



Detaljregulering 
av knutepunktet 
– prosess mot 

2024



Mobilitetsplan  
Melhus –

rapport 
november 

2022 
Multiconsult

• Stort potensial til å bidra til å nå nullvekstmålet
• Områdeplanen for sentrum

• Utvikling av Knutepunktet.

• Bilandelen må reduseres fra 77 % til 64 %

• Største endringen i reisevaner bør skje i sentrum

• Effektivt parkeringstilbud – et av de viktigste 
grepene
• Sentrum attraktivt for myke trafikanter

• Framtidig grønn mobilitet! 



Gang- og sykkelbru
over Gaula



Prosess 

• Oppstart av mulighetsstudie 
februar 2022

• Formål: Se på muligheter for 
trasé og type bru over Gaula

• Interpellasjon i april 22 

• Påheng på Melhusbrua

• Utbedring av Gimse bru

• Rapport ferdigstilt i sept/okt 
22

• Politisk behandling nov/des 
22





Erfaringer 
og 
utfordringer

Unik mulighet for kommunen

Gjennomføringsevne

• Kapasitet

• «gryteklarhet»

• Fremdrift

Miljøpakken er kompleks

Forankring internt i administrasjonen

Politisk forankring


